(בית כנסת פייגנסון בנופי אביב )ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לפרק י
('מהו החסד שעשה מלך בני עמון)אביו של חנון( לדוד? )רש"י פס'ב
(למה חנון רק גילח חצי זקנם של עבדי דוד? )מלבי"ם
('למה דוד אמר שיחכו עד שהזקנים יצמחו ולא אמר לגלח את החצי השני? )רד"ק פס ה
יואב מסיים דבריו במילים "וה' יעשה הטוב בעיניו" הסבירו עפ"י מצודות דוד מהי
()פסוק י"ב.משמעות מלים אלו
?איזה כלל בביטחון והשתדלות מלמד אותנו הרלב"ג בפסוק י"ב
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Questions for Perek 'י:
1. What was the kindness that the King of Amon (Chanon’s father) show to David?
(')רש"י פס'ב
2. Why did Chanon shave half the beards of David’s men? ()מלבי"ם
3. Why did David tell his men to wait until their beards grow in? Why did he not
suggest to them to shave off the second half? (')רד"ק פס ה
4. Yoav ends his speech by stating “G-d will do what is necessary.” Explain this
statement according to the Metzudat David in pasuk י"ב.
5. The  רלב"גin pasuk  י"בteaches us a fundamental rule in the conflict between
trusting in G-d, and endeavoring on your own behalf. What does he teach?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרקוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/maarahot-2.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/milhamut-4.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/sikumey-2.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim05.pdf
Worksheets – דפי עבודה
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http://daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisim_shmuelb.doc
Summaries – סיכומים
http://program.ouradio.org/content/files/nach_4_shmuel-b.pdf
http://nach-yomi.blogspot.com/2006_06_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/ii_samuel_chapter_10
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_samuel_chapter_9_20

Refuah Shleima – רפואה שלמה
, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com שלחו מייל ל
This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.
שושנה בת לאה צירל

הרב דוד אברהם בן פייגא

ניסן בן יטקע רחל

